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Kommunereforma - vegen vidare 

 
 

 

 

Framlegg til vedtak: 
 

1. Flora kommune slutter seg til Mandatet for kommunereform i Sunnfjord og deltek vidare i 

utgreiingsprogrammet og tinging om intensjonsavtalar. 

 

2. Styringsgruppa har ansvar for å samordne utgreiingane og tingingane om intensjonsavtalar 

for så å legge fram eit felles framtidsbilete og ei samla vurdering innan 1. juli 2015. 

 

3. Bystyret ber ordførar legge til rette og kalle inn til ein temadag/seminar med dei kommunane 

som kan inngå i eit kystalternativ. 

 

For å samordne vårt vedtak med utsendt saksmal frå SiS-kommune tilrår rådmannen å justere 

framlegget slik: 

1. I samband med arbeidet med ny kommunereform i regi av SiS, sluttar Flora kommune 

seg til det vidare arbeidet med å lage eit utgreiingsprogram og intensjonsavtale for ein 

ny kommune.  Kommunane deltek med fulle rettar og plikter i samsvar med vedteke 

mandat for SiS-kommunane. 

2. Styringsgruppa har ansvar for å samordne utgreiingane og tingingane om 

intensjonsavtalar for så å legge fram eit felles framtidsbilete og ei samla vurdering innan 

01.06.15 i samsvar med konklusjonane i felles formannskapsmøte 23.01.15. 

 

1. Bystyret ber ordførar legge til rette og kalle inn til ein temadag/seminar med dei 

kommunane som kan inngå i eit kystalternativ 
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Framlegg frå FRP v/Frank Willy Djuvik: 

Til erstatning for punkt 1. og 2.: 

Flora Bystyre meiner at ei vidare utgreiing av eit kommunealternativ i indre Sunnfjord ikkje er i 

innbyggjarane i Flora kommune sin interesse, og vil ikkje delta i vidare utgreiingsarbeid. 

 

Nytt punkt: 

Flora Bystyre vedtek at det skal gjennomførast ei utgreiing av ein ny kystkommune beståande av 

Flora, Bremanger og Vågsøy. Utgreiinga skal gjennomførast uavhengig av om dei andre kommunane 

ynskjer å samarbeide om utgreiinga. Om andre kystkommunar ynskjer å slutte seg til utgreiinga skal 

det opnar for dette, men den primære utgreiinga skal omhandle dei tre nemnde kommunane 

 

 

Framlegg frå repr.Jan Arve Midtbø,V: 

Nytt pkt.1: Flora kommune seier nei til vidare deltaking om Kommunereform i Sunnfjord. 

Pkt.2 går ut. 

Nytt pkt.3: Svært positivt til samtale med Bremanger og V¨å¨gsøy og evt. Askvoll. 

Nytt pkt.4: Ja til folkerøysting. 

 

Framlegg frå repr.Jacob Nødseth,Uavhengig: 

Nytt punkt: 

 

Det vert gjennomført eit konsulterande folkemøte om arbeidet med kommunereforma i løpet av mars 

2015.  

 

Ei endring: 

 

Nytt punkt: 

 

Det vert gjennomført eit folkemøte om arbeidet med kommunereforma i løpet av mars 2015.  

 

 

 

Framlegg frå FrP, Venstre, Hilmar Eliasson (uavhengig) og Jacob Nødseth (uavhengig) 

 

Nytt punkt til erstatning for punkt 1 og 2: 

Flora Bystyre meiner at ei vidare utgreiing av eit kommunealternativ i indre Sunnfjord ikkje er i 

innbyggjarane i Flora kommune si interesse, og vil ikkje delta i vidare utgreiingsarbeid. 
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Tillegg til punkt 3: 

.... Dersom dette ikkje fører fram, skal Flora kommune sjølv utgreie eit kystkommunealterntiv. 

 

Nytt punkt: 

Det vert gjennomført eit folkemøte/informasjonsmøte om arbeidet med kommunereforma i løpet av 

mars 2015. 

 

Nytt punkt: 

I samband med utgreiingsprosessane skal det både gjennomførast innbyggjarundetsøkingar, samt 

folkerøysting før endeleg avgjerd 

 

 

 

Framlegg frå repr.Odd Bovim,V: 

Endring i høve Djuvik sitt framlegg:  I samband med utgreiingsprosessane skal det gjennomførast 

innbyggjarundetsøkingar. 

 

 

 
Bystyret - 009/15 

 

BYST - handsaming: 

Etter framlegg frå ordførar vart saka samrøystes vedteken utsett til nytt bystyremøte tirsdag 3.februar 

2015 kl.09.00. 

 

 

BYST - vedtak: 

Saka er utsett til nytt bystyremøte tirsdag 3.februar 2015 kl.09.00. 

 

 

 

Bystyret - 011/15 

 

BYST - handsaming: 

Nødseth bad om gruppemøte. Etter gruppemøte trakk Nødseth og Midtbø sine framlegg.  

Djuvik trakk sitt frøste framlegg og la fram felles frammlegg for FRP,V og Uavh. 

Det vart føreteke punktvis røysting: 

1. Punkt 1 i rådmannen si tilråding vart sett opp mot FRP,V og Uavh.sitt framlegg (nytt pkt.til 

erstatning for 1 og 2), der rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 27 mot 7 røyster. 
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2. Rådmannen si tilråding vart vedteken mot 4 røyster. 

3. Rådmannen si tilråding med tillegg av framlegg frå FRP,V og Uavh. (tillegg til pkt.3) vart 

samrøystses vedteke.. 

4. Nytt pkt. om folkemøte/informasjonsmøte vart samrøystes vedteke. 

Det vart til slutt røysta for eller imot folkerøysting, der 22 repr. røysta for folkerøysting og 12 repr. 

røysta imot. 

 

 

BYST - vedtak: 

 

1. I samband med arbeidet med ny kommunereform i regi av SiS, sluttar Flora kommune 

seg til det vidare arbeidet med å lage eit utgreiingsprogram og intensjonsavtale for ein 

ny kommune.  Kommunane deltek med fulle rettar og plikter i samsvar med vedteke 

mandat for SiS-kommunane. 

2. Styringsgruppa har ansvar for å samordne utgreiingane og tingingane om 

intensjonsavtalar for så å legge fram eit felles framtidsbilete og ei samla vurdering innan 

01.06.15 i samsvar med konklusjonane i felles formannskapsmøte 23.01.15. 

 

1. Bystyret ber ordførar legge til rette og kalle inn til ein temadag/seminar med dei 

kommunane som kan inngå i eit kystalternativ.  

Dersom dette ikkje fører fram, skal Flora kommune sjølv utgreie eit kystkommunealterntiv. 

 

4. Det vert gjennomført eit folkemøte/informasjonsmøte om arbeidet med kommunereforma i løpet 

av mars 2015. 

 

5. I samband med utgreiingsprosessane skal det haldast folkerøysting før endeleg avgjerd 
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Saksopplysningar: 
Kva saka gjeld: 
Flora kommune må ta stilling til om vi skal vere med i den vidare utgreiinga av eit 

Sunnfjordalternativ. 

 

Vurdering: 
Sjå Utfordringsdokumentet som vart sendt til formannskapet og bystyret sine medlemer i samband 

med felles formannskapsmøte i Sunnfjord 23. januar i år. 

Rådmannen vurderer Sunnfjordmodellen som einaste realistiske alternativ i dag. Det heng saman med 

at Bremanger kommune har prioritert ei utgreiing med fokus på korleis dei kan vere eigen kommune 

også etter kommunereforma. Eit slikt vedtak har stått i vegen for framdrifta i utgreiing av eit 

kystalternativ. 

Det andre tilhøvet som gjer til at rådmannen vil gå vidare med Sunnfjordmodellen ligg i at ei slik 

utgreiing vil vere nødvendig som grunnlag for samanlikning både i høve eit kystalternativ eller om 

Flora seinare skulle velje å stå åleine. 

 

Innanfor Sunnfjordmodellen er det fleire mogelege utfall: 

· Ein mindre SiS-modell utan Flora kommune  

· SiS med Flora kommune 

· Ein større SiS-modell med inntil 9 kommunar 

Etter formannskapet 23. januar i år (ikkje formelt møte) ga Flora kommune tilbakemelding til dei 

andre kommunane at det var eit klart fleirtal for å vere med vidare i utgreiingane. I formannskapet sine 

drøftingar kom det også fram at det er eit like klart fleirtal som ønskjer å greie ut eit alternativ om ein 

kystkommune. Det vart difor uttrykt eit felles forståing av at Flora skal ta initiativ til ei samling med 

dei kommunane som kan vere aktuelle i ei slik setting. Rådmannen vurderer det i første omgang til å 

vere Bremanger, Vågsøy og Selje i nord og Askvoll i sør. Dette er bakgrunnen for punkt 3 i framlegget 

til vedtak. 

 

Sjå elles Utfordringsdokumentet. 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Utfordringsdokument 

 

 

 

 


